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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA  

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

 

Is-settur agrikolu kollu kemm hu, huwa responsabbli għal 10 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra mill-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar ftit snin kien hemm tnaqqis sinifikanti 

fin-numru ta' bhejjem, użu aktar effiċjenti tal-fertilizzanti u l-ġestjoni aħjar tad-demel, li 

kollha kkontribwew għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-UE f'dawn l-aħħar snin u dan wassal, 

biex bejn l-1990 u l-2012, kien hemm tnaqqis ta' 24 %.  

 

Fl-2016, il-baġit tal-PAK indirizza EUR 16,3 biljun lejn biedja sostenibbli u li ma tagħmilx 

ħsara lill-ambjent, dan b'turija tal-aċċelerazzjoni qawwija li s-settur agrikolu Ewropew qed 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju u li hi reżiljenti għat-tibdil fil-klima u għall-predispożizzjoni li tittieħed kull 

opportunità biex titjieb aktar il-prestazzjoni ambjentali. 

 

L-approċċ minn isfel għal fuq, li hija l-bażi tal-ftehim globali l-ġdid dwar it-tibdil fil-klima, 

madankollu l-approċċ biex tal-anqas fl-ewwel perijodu u bil-politiki attwali, hu improbabbli li 

l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra jistgħu jonqsu biżżejjed biex jilħqu l-objettiv tal-

UE li tnaqqas, sal-2030, mill-inqas 40 % meta mqabbel mal-1990, u b'30 % meta mqabbla 

mal-2005, tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-setturi li ma jaqgħux taħt l-

ETS. 

 

Għalhekk, il-proposta għal regolament inkwistjoni, li segwiet il-valutazzjoni mill-

Kummissjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u li tistabbilixxi miri nazzjonali tat-tnaqqis li jipprovdu l-

inċentiv għal aktar politiki li jwasslu għal tnaqqis aktar profond, hija essenzjali. 

 

Madankollu għandha tittieħed nota ta' sitt punti problematiċi f'din il-proposta: 

 

1) L-attivitajiet tas-settur tal-LULUCF għandhom jiġu kontabilizzati bis-sħiħ, kif jiġri għal 

setturi oħra koperti mir-regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi, u mhux biss bħala 

mekkaniżmu ta' flessibbiltà. Kontabbiltà sħiħa tas-settur agrikolu-forestali, inkluża l-ġestjoni 

tal-forestrija, li bħalissa mhijiex meqjusa, tiggarantixxi l-identifikazzjoni ta' emissjonijiet 

possibbli li jirriżultaw minn nuqqas ta' politiki dwar l-enerġija u li jistgħu jnaqqsu l-kapaċità 

ta' assorbiment tal-ekosistemi agroforestali. Iż-żmien disponibbli qabel id-dħul fis-seħħ tar-

regolament propost dwar "il-Kondiviżjoni tal-Isforzi" huwa biżżejjed biex jiġu stabbiliti 

kriterji ta' kontabilità stretti u affidabbli biex jiġi żgurat li l-kontribut tas-settur kollu, inkluż 

il-ġestjoni tal-foresti, jingħata kunsiderazzjoni b'mod sħiħ. 

 

2) Fir-rigward tal-possibbiltà tal-użu ta' talbiet ta' kreditu, hemm il-ħtieġa li jiġi estiż il-kamp 

ta' applikazzjoni tagħhom u sabiex b'hekk jiġi stabbilit għal 425 miljun tunnellata, l-użu 

addizzjonali ta' assorbimenti netti fis-settur tal-LULUCF kif indikat fit-tielet alternattiva fil-

valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni li takkumpanja l-proposta għal regolament tal-

LULUCF. Din il-proposta hija konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Pariġi li 

jirrikonoxxu l-importanza tas-settur tal-LULUCF minħabba l-potenzjal ta' mitigazzjoni 

tiegħu. Barra minn hekk, dan l-approċċ huwa konformi mal-indikazzjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew ta' Ottubru 2014 li juru li l-potenzjal ta' mitigazzjoni inferjuri tas-settur agrikolu u l-

importanza li l-modalitajiet aktar xierqa jiġu eżaminati sabiex jiġi ottimizzat il-kontribut fl-
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istess settur għall-mitigazzjoni u s-sekwestru tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, 

b'mod partikolari permezz tal-attivitajiet tal-LULUCF. 

 

3) Il-proposta għal Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi tistabbilixxi miri annwali tal-

emissjonijiet għall-Istati Membri għall-perjodu 2021-2030 mingħajr ma tissuġġerixxi liema 

strumenti ta' mitigazzjoni jistgħu jgħinu biex jintlaħaq l-għan tat-tnaqqis, u b'mod partikulari 

għas-settur agrikolu, fejn, kuntrarjamwnt, huwa meħtieġ li jiġu mħeġġa l-aħjar prassi biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet. Jeħtieġ li, l-ewwel u qabel kollox, tiġi ffavorita l-innovazzjoni fl-

agrikoltura permezz tal-introduzzjoni ta' tekniki "ekoloġiċi" li jistgħu jipproteġu l-ħamrija u 

jnaqqsu l-emissjonijiet mis-settur agrikolu. Għal dan il-għan, minbarra tekniki ta' preċiżjoni 

tal-biedja, huwa neċessarju li jiġu promossi, b'mod partikolari, it-tekniki agrikoli ta' 

konservazzjoni. 

 

4) Fir-rigward tal-attivitajiet ta' monitoraġġ u ta' kontroll, qed jiġu proposti kontrolli ta' 

konformità annwali minflok kull ħames snin. Il-kontrolli ta' konformità kull ħames snin 

iwasslu għal restrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri korrettivi u jirrappreżentaw 

ineffiċjenza sostanzjali ta' sanzjonijiet futuri (f'każ ta' inadempjenza, pereżempju, se jiġu 

applikati għall-ewwel darba biss fl-2027). Kontrolli annwali għall-konformità jiffavorixxu 

wkoll l-iskambju ta' kwoti minħabba żieda fis-sensibilizzazzjoni, fi żmien relattivament qasir, 

ta' din is-sitwazzjoni mill-Istati Membri. 

 

5) F'dan ir-rigward, jidher li l-użu ta' atti delegati għandu jkun intiż biex jemenda l-elementi 

mhux essenzjali tal-att bażiku. Barra minn hekk, min jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex 

ma tabbużax minn dawn l-atti delegati u jisħaq fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni tal-

Parlament fil-fażi preparatorja ta' dawn l-atti. 

 

6) Il-proposta għal regolament ma fiha l-ebda referenza għall-Brexit. Attwalment it-tabelli tal-

proposta inkwistjoni jirreferu għat-28 Stati Membru u r-Renju Unit huwa inkluż fit-tabella tal-

Anness I bl-għan ta' -37 % tal-emissjonijiet. Il-Kummissjoni timpenja ruħha biex jadatta d-

data u l-miri hekk kif jiskatta l-Artikolu 50 tat-Trattat ta' Lisbona għall-ħruġ mill-UE. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew ta' Ottubru 2014 ipprevedew li l-

mira għandha titwassal b'mod kollettiv 

(2) Il-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew ta' Ottubru 2014 ipprevedew li l-

mira għandha titwassal b'mod kollettiv 
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mill-Unjoni bl-aktar mod kosteffikaċi 

possibbli, bit-tnaqqis fis-setturi tas-Sistema 

għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) u 

mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 

% sal-2030 meta mqabbel mal-2005 

rispettivament, bl-isforzi distribwiti abbażi 

tal-Prodott Domestiku Gross relattiv per 

capita. Is-setturi kollha tal-ekonomija 

għandhom jikkontribwixxu għall-kisba ta' 

dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet u l-Istati 

Membri kollha għandhom jipparteċipaw 

f'dan l-isforz; il-bilanċ ta' 

kunsiderazzjonijiet ta' ġustizzja u ta' 

solidarjetà, u l-miri nazzjonali fi ħdan il-

grupp tal-Istati Membri b'PDG per capita 'l 

fuq mill-medja tal-Unjoni għandhom jiġu 

relattivament aġġustati biex jirriflettu l-

kosteffikaċja b'mod ġust u bilanċjat. Il-

kisba ta' dan it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra għandha tagħti spinta lill-

effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija 

Ewropea, u b'mod partikolari għandha 

tippromwovi t-titjib, speċifikament fil-bini, 

fl-agrikoltura, fil-ġestjoni tal-iskart u fit-

trasport, sa fejn dawn jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

mill-Unjoni bl-aktar mod kosteffikaċi 

possibbli, bit-tnaqqis fis-setturi tas-Sistema 

għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS) u 

mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 

% sal-2030 meta mqabbel mal-2005 

rispettivament, bl-isforzi distribwiti abbażi 

tal-Prodott Domestiku Gross relattiv per 

capita. Is-setturi kollha tal-ekonomija 

għandhom jikkontribwixxu għall-kisba ta' 

dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet u l-Istati 

Membri kollha għandhom jipparteċipaw 

f'dan l-isforz; il-bilanċ ta' 

kunsiderazzjonijiet ta' ġustizzja u ta' 

solidarjetà, u l-miri nazzjonali fi ħdan il-

grupp tal-Istati Membri b'PDG per capita 'l 

fuq mill-medja tal-Unjoni għandhom jiġu 

relattivament aġġustati biex jirriflettu l-

kosteffikaċja b'mod ġust u bilanċjat. Il-

kisba ta' dan it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra għandha tagħti spinta lill-

effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija 

Ewropea, u b'mod partikolari għandha 

tippromwovi t-titjib, speċifikament fil-

forestrija, fil-bini, fl-agrikoltura, fil-

ġestjoni tal-iskart u fit-trasport, sa fejn 

dawn jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-

emissjonijiet u fi sforz biex jiġi 

mmassimizzat ir-rwol tas-settur tal-

agrikoltura, hu importanti li l-Istati 

Membri għandhom jippromwovu 

azzjonijiet ta' mitigazzjoni innovattivi li 

għandhom l-ikbar potenzjal, inkluż: il-

konverżjoni ta' art agrikola f'mergħat 

permanenti; il-ġestjoni ta' għeluq 

b'ringieli ta' sġajriet, strixxi ta' lqugħ u s-

siġar fuq art agrikola; siġar tal-

agroforestrija, u skemi ta' taħwil ġdid; il-

prevenzjoni ta' tneħħija ta' siġar u 
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deforestazzjoni; art baxxa jew art li ma 

tinħadimx u l-użu ta' kopertura/uċuħ tar-

raba' li jikbru malajr u l-uċuħ tar-raba' 

residwi fuq l-art; il-verifika tal-karbonju u 

pjanijiet ta' ġestjoni tal-ħamrija/tan-

nutrijenti; titjib fl-effiċjenza tan-

nitroġenu u l-inibizzjoni tan-

nitrifikazzjoni; l-irkupru u l-

konservazzjoni ta' art 

mistagħdra/torbiera; u t-tisħiħ fit-trobbija 

tal-bhejjem, l-għalf u l-metodi ta' ġestjoni 

għal emissjonijiet aktar baxxi. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) Il-Kunsill irratifika l-Ftehim 

ta' Pariġi fil-5 ta' Ottubru 2016, wara l-

approvazzjoni mogħtija mill-Parliament 

Ewropew fl-4 ta' Ottubru 2016. Il-Ftehim 

ta' Pariġi, li daħal fis-seħħ fl-

4 ta' Novembru 2016 għandu l-għan li 

jżomm iż-żieda fit-temperatura globali 

għal ferm inqas minn 2 °C ogħla mil-

livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-

isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura 

għal 1,5 °C 'l fuq mil-livelli 

preindustrijali, u jimplika li sabiex 

jinkisbu dawn il-miri aktar prattiki ta' 

biedja sostenibbli li jiżviluppaw sinerġiji 

bejn il-bijodiversità, il-miri ambjentali u 

klimatiċi se jkollhom jiġu adottati. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-10 ta' Ġunju 2016 il-

Kummissjoni ppreżentat proposta li l-UE 

tirratifika l-ftehim ta' Pariġi. Din il-

(3) Il-kontribut tas-settur agrikolu hu 

prijorità ewlenija fit-titjib tal-abbiltà tal-

Unjoni li tadatta għall-isfidi futuri 
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proposta leġiżlattiva tifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-UE fil-

ftehim ta' Pariġi. L-impenn tal-Unjoni 

għal tnaqqis tal-emissjonijiet fis-setturi 

ekonomiċi kollha ġie kkonfermat il-

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha li ġie ppreżentat lis-Segretarjat tal-

UNFCCC fis-6 ta' Marzu 2015. 

kkawżati mit-tibdil fil-klima u dan ir-

Regolament jifforma parti mill-

implimentazzjoni tal-impenn tal-Unjoni 

fil-Ftehim ta' Pariġi għal aktar koerenza 

bejn il-politika dwar it-tibdil fil-klima u l-

għanijiet ta' sigurtà tal-ikel li jiżguraw 

produzzjoni tal-ikel sostenibbli, effiċjenti 

u reżiljenti, li tirrikonoxxi l-

vulnerabbiltajiet partikolari ta' sistemi ta' 

produzzjoni tal-ikel għall-impatti negattivi 

tat-tibdil fil-klima. L-impenn tal-Unjoni 

għal tnaqqis tal-emissjonijiet fis-setturi 

ekonomiċi kollha ġie kkonfermat il-

kontribut maħsub determinat fil-livell 

nazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri 

tagħha li ġie ppreżentat lis-Segretarjat tal-

UNFCCC fis-6 ta' Marzu 2015. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 

teħtieġ tibdil fl-aġir tal-investiment u 

inċentivi fil-firxa kollha tal-politika. Hija 

prijorità prinċipali tal-Unjoni li 

tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija reżiljenti 

biex tipprovdi enerġija sikura, sostenibbli, 

kompetittiva u affordabbli għaċ-ċittadini 

tagħha. Il-kisba ta' dan tirrikjedi wkoll 

kontinwazzjoni ta' azzjoni klimatika 

ambizzjuża b'dan ir-Regolament u progress 

fir-rigward ta' aspetti oħra tal-Unjoni tal-

Enerġija kif stabbilita fil-Qafas Strateġiku 

għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 

'il quddiem.16 

(5) It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa u 

l-bijoekonomija teħtieġ tibdil fl-aġir tal-

investiment fil-firxa kollha tal-politika u 

inċentivi għall-SMEs b'inqas kapital u 

b'azjendi agrikoli żgħar li jadattaw il-

mudelli ta' negozju tagħhom. Hija 

prijorità prinċipali tal-Unjoni li 

tistabbilixxi Unjoni tal-Enerġija li tagħti 

prijorità lill-effiċjenza enerġetika u 

għandha l-għan li tipprovdi enerġija 

sikura, sostenibbli, kompetittiva u 

affordabbli liċ-ċittadini tagħha kif ukoll l-

applikazzjoni ta' politiki ta' sostenibbiltà u 

ta' tnaqqis tal-emissjonijiet stretti fir-

rigward tal-użu ta' riżorsi b'bażi 

bijoloġika li jissostitwixxu riżorsi fossili. 

Il-kisba ta' dan tirrikjedi wkoll 

kontinwazzjoni ta' azzjoni klimatika 

ambizzjuża b'dan ir-Regolament u progress 

fir-rigward ta' aspetti oħra tal-Unjoni tal-

Enerġija kif stabbilita fil-Qafas Strateġiku 

għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti 

b'Politika dwar il-Bidla fil-Klima li tħares 
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'il quddiem.16 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Teżisti firxa ta' miżuri tal-Unjoni li 

jtejbu l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jissodisfaw l-impenji klimatiċi tagħhom u 

huma kruċjali għall-kisba tat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet meħtieġ fis-setturi koperti 

minn dan ir-Regolament. Dawn jinkludu l-

leġiżlazzjoni dwar il-gassijiet serra 

fluworinati, it-tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi 

tat-triq, ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-

enerġija, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza 

fl-użu tal-enerġija u l-ekonomija ċirkolari, 

kif ukoll strumenti ta' finanzjament tal-

Unjoni għall-investimenti relatati mal-

klima. 

(11) Teżisti firxa ta' miżuri tal-Unjoni li 

jtejbu l-kapaċità tal-Istati Membri li 

jissodisfaw l-impenji klimatiċi tagħhom u 

huma kruċjali għall-kisba tat-tnaqqis ta' 

emissjonijiet meħtieġ fis-setturi koperti 

minn dan ir-Regolament. Dawn jinkludu l-

leġiżlazzjoni dwar il-gassijiet serra 

fluworinati, it-tnaqqis ta' CO2 mill-vetturi 

tat-triq, ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-

enerġija, l-enerġija rinnovabbli, għelejjel 

enerġetiċi, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u 

l-ekonomija ċirkolari, kif ukoll strumenti 

ta' finanzjament tal-Unjoni għall-

investimenti relatati mal-klima, inkluż l-

istrumenti kollha skont il-Politika 

Agrikola Komuni (PAK) u b'żieda mal-

finanzjament tat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija sostenibbli, bijodiversità għolja 

u sistemi tal-ikel u tal-biedja 

b'emissjonijiet baxxi bħala għan 

importanti tal-PAK. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Peress li s-settur agrikolu u s-

settur tal-foresti għandhom il-kapaċità 

unika li jorbtu l-emissjonijet ta' gass 

serra, iżda anqas potenzjal għal miżuri ta' 

tnaqqis, hemm bżonn li jkun hemm fehim 

aħjar tal-potenzjal ta' mitigazzjoni ta' 
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azjendi agrikoli individwali u żoni 

magħżula tal-foresti fl-Unjoni, sabiex 

jissaħħu inċentivi possibbli għal bdiewa 

effiċjenti fir-rigward tal-klima u prattiki 

ta' ġestjoni aħjar tal-foresti, b'mod 

partikolari fil-livell tal-azjendi individwali 

jew iż-żona tal-foresta. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) Hu importanti li tali miżuri 

għandhom jinċentivaw it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra billi 

jippremjaw l-aħjar prattika, jgħinu lill-

bdiewa jiżviluppaw u jintegraw miżuri 

speċifiċi għall-mitigazzjoni tal-klima u 

ġeneralment itejbu l-effiċjenza tal-

produzzjoni. Il-politika tal-Iżvilupp Rurali 

(Pilastru II) talloka EUR 99,6 biljun għal 

firxa ta' attivitajiet li tinkludi l-

promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi u l-

appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u 

reżistenti għat-tibdil fil-klima fis-setturi 

tal-agrikoltura, tal-ikel u tal-forestrija. L-

Istati Membri jenħtieġ li jinkoraġġixxu 

mġiba li tippromwovi t-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ir-Regolament [ ] [dwar l-

inklużjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra u l-assorbimenti mill-użu tal-art, it-

tibdil tal-użu tal-art u l-forestrija, fil-qafas 

tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija] 

jistabbilixxi regoli ta' kontabbiltà fir-

rigward tal-użu tal-art, tat-tibdil tal-użu tal-

(12) Ir-Regolament [ ] [dwar l-

inklużjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

serra u l-assorbimenti mill-użu tal-art, it-

tibdil tal-użu tal-art u l-forestrija, fil-qafas 

tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija] 

jistabbilixxi regoli ta' kontabbiltà fir-

rigward tal-użu tal-art, tat-tibdil tal-użu tal-
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art u tal-forestrija (LULUCF). Filwaqt li r-

riżultat ambjentali skont dan ir-Regolament 

f'termini tal-livelli tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra huwa 

affettwat billi titqies kwantità ta' mhux 

aktar mis-somma tal-assorbimenti netti 

totali u l-emissjonijiet netti totali minn art 

deforestata, art forestali, raba' ġestita u 

bwar ġestiti kif iddefinit fir-Regolament [ ], 

għandha tiġi inkluża flessibbiltà għal 

kwantità massima ta' 280 miljun tunnellata 

ta' ekwivalenti għas-CO2 ta' dawn l-

assorbimenti mqassma fost l-Istati Membri 

skont iċ-ċifri fl-Anness III, bħala 

possibbiltà addizzjonali fejn tenħtieġ, biex 

tgħin lill-Istati Membri jonoraw l-impenji 

tagħhom. Fejn jiġi adottat l-att delegat 

biex jiġu aġġornati l-livelli ta' referenza 

tal-foresti abbażi tal-pjanijiet 

kontabilistiċi nazzjonali tal-forestrija 

skont l-Artikolu 8 (6) tar-Regolament 

[LULUCF], is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti 

skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

għandha tiġi ddelegata lill-Unjoni fir-

rigward tal-Artikolu 7 biex jirrifletti 

kontribuzzjoni tal-kategorija tal-

kontabbiltà tal-art forestali ġestita fil-

flessibbiltà prevista f'dak l-Artikolu. 

Qabel ma tadotta dan l-att delegat, il-

Kummissjoni għandha tevalwa r-

robustezza tal-kontabbiltà tal-art forestali 

ġestita abbażi tad-dejta disponibbli, u 

b'mod partikolari l-konsistenza tar-rati 

tal-ħsad ipproġettati u reali. Barra minn 

hekk, skont dan ir-Regolament għandha 

tkun permessa l-possibbiltà li jitħassru 

volontarjament l-unitajiet ta' 

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

sabiex ikunu jistgħu jitqiesu dawn l-

ammonti meta tiġi vvalutata l-konformità 

mar-rekwiżiti skont ir-Regolament [ ]. 

art u tal-forestrija (LULUCF). Filwaqt li r-

riżultat ambjentali skont dan ir-Regolament 

f'termini tal-livelli tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra huwa 

affettwat billi titqies kwantità ta' mhux 

aktar mis-somma tal-assorbimenti netti 

totali u l-emissjonijiet netti totali minn art 

deforestata, art forestali, foresta ġestita u 

raba' ġestita u bwar ġestiti kif iddefinit fir-

Regolament [ ], għandha tiġi inkluża 

flessibbiltà għal kwantità massima ta' 425 

miljun tunnellata ta' ekwivalenti għas-CO2 

ta' dawn l-assorbimenti mqassma fost l-

Istati Membri skont iċ-ċifri fl-Anness III, 

bħala possibbiltà addizzjonali fejn tenħtieġ, 

biex tgħin lill-Istati Membri jonoraw l-

impenji tagħhom. Minħabba l-potenzjal 

limitat ta' mitigazzjoni li għandha bħala 

settur, jenħtieġ li l-agrikoltura tibbenefika 

l-ewwel u qabel kollox mill-assorbimenti 

netti mogħtija skont dan ir-Regolament, 

biex b'hekk ukoll issir distinzjoni ċara 

bejn emissjonijiet tal-gassijiet serra 

bioġeniċi "ekoloġiċi" mis-settur tal-

LULUCF u tal-agrikoltura u dawk li 

jirriżultaw mill-ħruq tal-fjuwils fossili. Hu 

importanti li l-Kummissjoni tevalwa wkoll 

il-bidliet fis-sjieda tal-art bħala riżultat 

tad-dispożizzjonijiet tal-LULUCF biex jiġi 

żgurat li l-politiki dwar it-tibdil fl-użu tal-

art ma jħeġġux ħtif tal-artijiet. Barra minn 

hekk, skont dan ir-Regolament għandha 

tkun permessa l-possibbiltà li jitħassru 

volontarjament l-unitajiet ta' 

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet 

sabiex ikunu jistgħu jitqiesu dawn l-

ammonti meta tiġi vvalutata l-konformità 

mar-rekwiżiti skont ir-Regolament [ ]. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-kisba b'mod reċiprokament 

koerenti, tal-objettivi multipli tal-Unjoni 

marbuta mas-settur agrikolu, inklużi l-

mitigazzjoni u l-adattament tal-klima, il-

kwalità tal-arja, il-konservazzjoni tal-

bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema, 

u l-appoġġ għall-ekonomiji rurali, se 

jirrikjedu tibdiliet fl-investiment u fl-

inċentivi, bl-appoġġ ta' miżuri tal-Unjoni, 

bħall-PAK. Dan ir-Regolament, inklużi l-

flessibilitajiet disponibbli, jenħtieġ li 

jipprovdi inċentiv għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet konsistenti ma' leġiżlazzjoni 

oħra tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija 

għal setturi li huma koperti minn dan ir-

Regolament, inkluż fil-qasam tal-

effiċjenza enerġetika. Hu essenzjali li dan 

ir-Regolament jieħu kont tal-objettiv li 

jikkontribwixxi għall-objettivi tal-

Istrateġija tal-Unjoni għall-Foresti biex 

jippromwovi provvista kompetittiva u 

sostenibbli ta' injam għall-bijoekonomija 

tal-Unjoni, il-politiki dwar il-foresti 

nazzjonali tal-Istati Membri, u l-

Istrateġija tal-Unjoni dwar il-

Bijoekonomija, u l-Istrateġija tal-Unjoni 

għal Ekonomija Ċirkolari. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jiġu żgurati r-rapportar u l-

verifika effiċjenti, trasparenti u kosteffikaċi 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra meħtieġa biex jiġi 

vvalutat il-progress fir-rigward tal-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru, ir-rekwiżiti għar-rapportar u 

l-evalwazzjoni annwali skont dan ir-

Regolament huma integrati mal-Artikoli 

(13) Sabiex jiġu żgurati r-rapportar u l-

verifika effiċjenti, trasparenti u kosteffikaċi 

tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' 

informazzjoni oħra meħtieġa biex jiġi 

vvalutat il-progress fir-rigward tal-

allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet ta' 

Stat Membru, ir-rekwiżiti għar-rapportar u 

l-evalwazzjoni annwali skont dan ir-

Regolament huma integrati mal-Artikoli 
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rilevanti fir-Regolament (UE) Nru 

525/2013 li għalhekk jeħtieġ li jiġu 

emendati skont dan. L-emenda ta' dan ir-

Regolament għandu jiżgura wkoll li l-

progress tal-Istati Membri fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet ikompli jiġi evalwat kull 

sena, filwaqt illi jitqies il-progress fil-

politiki tal-Unjoni u fil-miżuri u l-

informazzjoni mill-Istati Membri. Kull 

sentejn, l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-

progress ipproġettat tal-Unjoni lejn l-

onorar tal-impenji ta' tnaqqis tiegħu u tal-

Istati Membri lejn it-twettiq tal-obbligi 

tagħhom. Madankollu, l-applikazzjoni ta' 

tnaqqis għandu jiġi kkunsidrat biss 

f'intervalli ta' ħames snin, biex ikun jista' 

jitqies il-kontribut potenzjali minn art 

deforestata, minn art forestali, minn raba' 

ġestita u minn bwar ġestiti, li jseħħ skont 

ir-Regolament [ ]. Dan huwa mingħajr 

preġudizzju għad-dmir tal-Kummissjoni li 

tiżgura l-konformità mal-obbligi tal-Istati 

Membri li jirriżultaw minn dan ir-

Regolament, jew għas-setgħa tal-

Kummissjoni li tiftaħ proċedimenti ta' ksur 

għal dan l-għan. 

rilevanti fir-Regolament (UE) Nru 

525/2013 li għalhekk jeħtieġ li jiġu 

emendati skont dan. L-emenda ta' dan ir-

Regolament għandu jiżgura wkoll li l-

progress tal-Istati Membri fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet ikompli jiġi evalwat kull 

sena, filwaqt illi jitqies il-progress fil-

politiki tal-Unjoni u fil-miżuri u l-

informazzjoni mill-Istati Membri. Kull 

sentejn, l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-

progress ipproġettat tal-Unjoni lejn l-

onorar tal-impenji ta' tnaqqis tiegħu u tal-

Istati Membri lejn it-twettiq tal-obbligi 

tagħhom. Madankollu, l-applikazzjoni ta' 

tnaqqis għandu jiġi kkunsidrat biss 

f'intervalli ta' ħames snin, biex ikun jista' 

jitqies il-kontribut potenzjali minn art 

deforestata, minn art forestali, minn art 

forestali ġestita, minn raba' ġestita u minn 

bwar ġestiti, li jseħħ skont ir-Regolament [ 

]. Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-

dmir tal-Kummissjoni li tiżgura l-

konformità mal-obbligi tal-Istati Membri li 

jirriżultaw minn dan ir-Regolament, jew 

għas-setgħa tal-Kummissjoni li tiftaħ 

proċedimenti ta' ksur għal dan l-għan. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Dan ir-Regolament għandu jiġi 

rivedut mill-2024 u kull ħames snin wara 

dan, sabiex jiġi valutat il-funzjonament 

globali tiegħu. L-analiżi għandha tqis iċ-

ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi. 

(20) Dan ir-Regolament għandu jiġi 

rivedut mill-2024 u kull ħames snin wara 

dan, sabiex jiġi valutat il-funzjonament 

globali tiegħu u l-konformità tal-Istati 

Membri mar-rekwiżiti. Jenħtieġ li l-analiżi 

tgħin tiżgura li l-Istati Membri jkunu 

qegħdin fit-triq biex jilħqu l-għanijiet fuq 

il-perjodu twil tagħhom għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 

u għandha tkun imsejsa fuq rapport ta' 

tħejjija mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ambjent, b'kunsiderazzjoni tal-għan tal-

Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass 

serra mifruxa mal-ekonomija kollha bi 
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80-95 % sal-2050 meta mqabbla mal-

livelli tal-1990 u l-għan tal-Ftehim ta' 

Pariġi li tikseb zero emissjonijiet netti fit-

tieni nofs ta' dan is-seklu b'mod li ma 

jipperikolax il-produzzjoni tal-ikel u l-

importanza li jiġu studjati l-aħjar mezzi 

biex jiġi ottimizzat il-kontribut ta' dan is-

settur għall-mitigazzjoni u s-sekwestru 

tal-gassijiet serra, b'mod partikolari 

permezz ta' attivitajiet tal-LULUCF. Il-

Kummissjoni u l-Aġenzija Ewropea għall-

Ambjent għandhom iqisu wkoll iċ-

ċirkostanzi nazzjonali li jkunu qegħdin 

jevolvu u tkun infurmata mir-riżultati tal-

analiżi globali tal-Ftehim ta' Pariġi u l-

għan tal-ksib ta' żero emissjonijiet netti 

fit-tieni nofs ta' dan is-seklu b'mod li ma 

jipperikolax il-produzzjoni tal-ikel u skont 

il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 

tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014, li 

rrikonoxxew l-potenzjal ta' mitigazzjoni 

limitata tal-agrikultura u n-natura 

multifunzjonali tagħha. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 

kategoriji ta' sorsi tal-IPCC tal-enerġija, il-

proċessi industrijali u l-użu tal-prodott, l-

agrikoltura u l-iskart kif iddeterminati 

skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013, 

minbarra l-emissjonijiet mill-attivitajiet 

elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 

2003/87/KE. 

1. Dan ir-Regolament japplika għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra minn 

kategoriji ta' sorsi tal-IPCC tal-enerġija, il-

proċessi industrijali u l-użu tal-prodott, l-

agrikoltura u l-iskart kif iddeterminati 

skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013, 

minbarra l-emissjonijiet mill-attivitajiet 

elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 

2003/87/KE. Il-fattur ta' emissjonijiet żero 

għall-bijomassa jiġi applikat biss għall-

bijoenerġija mill-iskart u mir-residwi. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 4a 

 L-għanijiet fit-tul għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra 

 Il-Kummissjoni għandha, sal-2026, biex 

tivvaluta l-progress lejn l-għanijiet fit-tul 

tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra u l-kapaċità tal-Istati 

Membri li jilħqu l-impenji individwali 

tagħhom, billi jitqiesu r-riżultati tal-ewwel 

rendikont globali tal-implimentazzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi fl-2023. Il-Kummissjoni 

għandha tuża l-informazzjoni li tirriżulta 

minn dik il-valutazzjoni biex tiżgura li l-

Istati Membri jkunu fit-triq tat-tnaqqis 

tal-emissjonijiet għal 80 % taħt il-livelli 

tal-1990 sal-2050, billi jitqiesu dawk l-

objettivi internazzjonali. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Sabiex tittejjeb l-integrità 

ambjentali filwaqt li jissaħħu l-

flessibbiltajiet u fl-istess ħin jiġi indirizzat 

il-potenzjal limitat ta' mitigazzjoni fl-

agrikoltura, l-aċċess għall-flessibbiltà l-

ġdida stabbilit f'dan ir-Regolament 

għandu jkun soġġett għall-impenn tal-

Istati Membri kkonċernati li jimpenjaw 

ruħhom għal miżuri ta' mitigazzjoni 

f'setturi oħra fejn fil-passat ikunu nkisbu 

riżultati mhux suffiċjenti. Il-Kummissjoni 

tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 12 sabiex 

tissupplementa dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi lista ta' tali miżuri u setturi 

qabel l-2020. 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-aċċess għall-flessibbiltà 

stabbilita f'dan l-Artikolu u fl-Anness II 

għandu jingħata bil-kundizzjoni li l-Istati 

Membri kkonċernati jimpenjaw ruħhom li 

jieħdu miżuri f'setturi oħra fejn fil-passat 

ikunu nkisbu riżultati insuffiċjenti. Il-

Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 

atti delegati f'konformità mal-Artikolu 12 

biex tissupplementa dan ir-Regolament 

billi tistabbilixxi lista ta' tali miżuri u 

setturi sal-31 ta' Diċembru 2019. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-użu addizzjonali ta' mhux aktar minn 

280 miljun assorbiment nett minn art 

deforestata, art afforestata, raba' ġestita u 

bwar ġestiti 

L-użu addizzjonali ta' mhux aktar minn 

425 miljun assorbiment nett minn art 

deforestata, art afforestata, art 

?afforestata? ġestita, raba' ġestita u bwar 

ġestiti 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-punt li emissjonijiet ta' Stat 

Membru jaqbżu l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal sena 

partikolari, kwantità ta' mhux aktar mis-

somma ta' assorbimenti netti totali u l-

emissjonijiet netti totali mill-kategoriji 

kombinati tal-kontabbiltà ta' art deforestata, 

art forestali, raba' ġestita u bwar ġestiti 

1. Sal-punt li emissjonijiet ta' Stat 

Membru jaqbżu l-allokazzjonijiet annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal sena 

partikolari flimkien ma' kwalunkwe 

allokazzjoni tal-emissjonijiet imfaddla 

skont l-Artikolu 5(3), kwantità ta' mhux 

aktar mis-somma ta' assorbimenti netti 

totali u l-emissjonijiet netti totali mill-
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msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [ ] 

[LULUCF] tista' titqies għall-konformità 

tiegħu skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-

Regolament għal dik is-sena, sakemm: 

kategoriji kombinati tal-kontabbiltà ta' art 

deforestata, art forestali, art ?afforestata? 

ġestita, raba' ġestita u bwar ġestiti 

msemmija fl-Artikolu 2 tar-Regolament [ ] 

[LULUCF] tista' titqies għall-konformità 

tiegħu skont l-Artikolu 9 ta' dan ir-

Regolament għal dik is-sena, sakemm: 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn ikun adottat l-att delegat biex 

jiġu aġġornati l-livelli ta' referenza tal-

foresti abbażi tal-pjanijiet kontabilistiċi 

nazzjonali tal-forestrija skont l-Artikolu 

8(6) tar-Regolament [LULUCF], il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta att delegat biex temenda l-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex ikun 

jirrifletti kontribut tal-kategorija 

kontabilistika art forestali ġestita bi qbil 

mal-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament. 

imħassar 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) azzjonijiet li l-Istat Membru għandu 

jimplimenta sabiex iwettaq l-obbligi 

speċifiċi tiegħu skont l-Artikolu 4, permezz 

ta' politiki u miżuri domestiċi u l-

implimentazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni; 

(a) azzjonijiet li l-Istat Membru għandu 

jimplimenta sabiex iwettaq l-obbligi 

speċifiċi tiegħu skont l-Artikolu 4, li 

jirrispettaw il-potenzjal ta' mitigazzjoni 

aktar baxxa tas-sikurezza tal-agrikultura 

u l-ikel, permezz ta' politiki u miżuri 

domestiċi u l-implimentazzjoni tal-azzjoni 

tal-Unjoni; 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-2027 u fl-2032, jekk l-

emissjonijiet ta' gassijiet serra riveduti ta' 
Stat Membru jaqbżu l-allokazzjoni annwali 

tal-emissjonijiet tiegħu għal kwalunkwe 

sena speċifika tal-perjodu, skont il-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-

flessibbiltajiet użati skont l-Artikoli 5 sa 7, 

għandhom japplikaw il-miżuri li ġejjin: 

1. Jekk Stat Membru jaqbeż l-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu għal kwalunkwe sena speċifika tal-

perjodu, skont il-paragrafu 2 ta' dan l-

Artikolu u l-flessibbiltajiet użati skont l-

Artikoli 5 sa 7, għandhom japplikaw il-

miżuri li ġejjin: 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-Istat Membru għandu jkun 

temporanjament ipprojbit milli 

jittrasferixxi ebda parti mill-allokazzjoni 

annwali tal-emissjonijiet tiegħu lil Stat 

Membru ieħor sakemm jiġi konformi ma' 

dan ir-Regolament. L-Amministratur 

Ċentrali għandu jimplimenta din il-

projbizzjoni fir-reġistru msemmi fl-

Artikolu 11. 

(b) l-Istat Membru għandu jkun 

ipprojbit milli jittrasferixxi ebda parti mill-

allokazzjoni annwali tal-emissjonijiet 

tiegħu lil Stat Membru ieħor sakemm jiġi 

konformi ma' dan ir-Regolament. L-

Amministratur Ċentrali għandu 

jimplimenta din il-projbizzjoni fir-reġistru 

msemmi fl-Artikolu 11. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 7(2) u 11 ta' dan ir-

Regolament għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 

determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 6(3a) u (3b) u fl-

Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

żmien mhux determinat mid-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħat msemmija fl-

Artikoli 7(2) u 11 jistgħu' jiġu revokati fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha 

tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Din ma 

għandhiex taffettwa l-validità ta' atti 

delegati diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat msemmija fl-

Artikolu 6(3a) u (3b) u fl-Artikolu 11 tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-

delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-

jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 

fiha. Din ma għandhiex taffettwa l-validità 

ta' atti delegati diġà fis-seħħ. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 

l-Artikoli 7(2) u 11 għandu jidħol fis-seħħ 

biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas 

il-Kunsill ma jkunu esprimew xi 

oġġezzjoni f'perjodu ta' xahrejn min-

notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma 

infurmaw lill-Kummissjoni li ma 

għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu 

jiġi estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 

l-Artikoli 6(3a) u (3b), l-Artikolu 11 

għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-

Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 

jkunu esprimew xi oġġezzjoni f'perjodu ta' 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 

qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn li huma infurmaw lill-Kummissjoni li 

ma għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-

perjodu jiġi estiż b'xahrejn b'inizjattiva tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-

28 ta' Frar 2024 u kull ħames snin wara dan 

dwar l-operat ta' dan ir-Regolament, il-

kontribut tiegħu għall-mira globali tal-UE 

tal-2030 ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra u l-kontribut tiegħu għall-

għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, u tista' 

tagħmel proposti leġiżlattivi jekk ikun 

neċessarju. 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-

28ta' Frar2024 wara l-ewwel rendikont 

globali tal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Pariġi fl-2023 u rendikonti globali 

sussegwenti u kull ħames snin wara dan 

dwar l-operat ta' dan ir-Regolament, il-

konsistenza tiegħu ma' atti leġiżlattivi 

oħrajn, il-kontribut tiegħu għall-mira 

globali tal-UE tal-2030 ta' tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-kontribut 

tiegħu għall-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, 

u tista' tagħmel proposti jekk ikun 

neċessarju. Dak ir-rapport għandu 

jinkludi l-progress li sar fl-ingranaġġ u 

fis-sostenn tal-finanzjament privat 

f'appoġġ għat-tranżizzjoni fit-tul għal 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 

ta' karbonju. Għandu jkun akkumpanjat 

minn valutazzjoni tal-kosteffikaċja u 

minn valutazzjoni tal-impatt tal-attivitajiet 

ta' mitigazzjoni fuq l-objettivi ambjentali 

u ta' bijodiversità tal-Unjoni. Għandu 

jinkludi valutazzjoni ta' allokazzjoni 

għall-Istat Membru ta' miri ta' tnaqqis ta' 

emissjonijiet fuq il-bażi ta' strateġiji 

effettivi fil-konfront tal-ispejjeż u 

innovattivi ta' tnaqqis tal-emissjonijiet 

pjuttost milli l-PDG per capita. Jekk ikun 

xieraq, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta proposti leġiżlattivi għal 

impenji dwar it-tnaqqis fl-emissjonijiet 

għall-perjodu wara l-2030. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Anness III – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ASSORBIMENTI NETTI TOTALI 

MINN ARTIJIET DEFORESTATI, 

ARTIJIET AFFORESTATI, RABA' 

ĠESTITA U BUR ĠESTIT LI L-ISTATI 

L-ASSORBIMENTI NETTI TOTALI 

MINN ARTIJIET DEFORESTATI, 

ARTIJIET AFFORESTATI, RABA' 

ĠESTITA, ART FORESTALI ĠESTITA, 
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MEMBRI JISTGĦU JQISU GĦALL-

KONFORMITÀ GĦALL-

PERJODU 2021–2030 SKONT L-

ARTIKOLU 7 

U BUR ĠESTIT LI L-ISTATI MEMBRI 

JISTGĦU JQISU GĦALL-

KONFORMITÀ GĦALL-

PERJODU2021–2030 SKONT L-

ARTIKOLU 7 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Anness III – tabella 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Anness III 

L-ASSORBIMENTI NETTI TOTALI MINN ARTIJIET DEFORESTATI, ARTIJIET 

AFFORESTATI, ĠESTJONI FORESTALI, RABA' ĠESTITA U BUR ĠESTIT LI L-

ISTATI MEMBRI JISTGĦU JQISU GĦALL-KONFORMITÀ GĦALL-PERJODU 2021–

2030 SKONT L-ARTIKOLU 7 

 L-ammont massimu espress f'miljuni ta' 

tunnellati ta' ekwivalenza għal CO2 

Il-Belġju 3,8 

Il-Bulgarija 4,1 

Ir-Repubblika Ċeka 2,6 

Id-Danimarka 14,6 

Il-Ġermanja 22,3 

L-Estonja 0,9 

L-Irlanda 26,8 

Il-Greċja 6,7 

Spanja 29,1 

Franza 58,2 

Il-Kroazja 0,9 

L-Italja 11,5 

Ċipru 0,6 

Il-Latvja 3,1 

Il-Litwanja 6,5 

Il-Lussemburgu 0,25 

L-Ungerija 2,1 



 

AD\1124080MT.docx 21/24 PE597.445v02-00 

 MT 

Malta 0,03 

In-Netherlands 13,4 

L-Awstrija 2,5 

Il-Polonja 21,7 

Il-Portugall 5,2 

Ir-Rumanija 13,2 

Is-Slovenja 1,3 

Is-Slovakkja 1,2 

Il-Finlandja 4,5 

L-Iżvezja 4,9 

Ir-Renju Unit 17,8 

Total massimu: 280 

 

Emenda 

Anness III 

L-ASSORBIMENTI NETTI TOTALI MINN ARTIJIET DEFORESTATI, ARTIJIET 

AFFORESTATI, ĠESTJONI FORESTALI, RABA' ĠESTITA U BUR ĠESTIT LI L-

ISTATI MEMBRI JISTGĦU JQISU GĦALL-KONFORMITÀ GĦALL-PERJODU 2021–

2030 SKONT L-ARTIKOLU 7 

 L-ammont massimu espress f'miljuni ta' 

tunnellati ta' ekwivalenza għal CO2 

Il-Belġju 5,7 

Il-Bulgarija 6,2 

Ir-Repubblika Ċeka 4,0 

Id-Danimarka 22,2 

Il-Ġermanja 33,9 

L-Estonja 1,3 

L-Irlanda 40,7 

Il-Greċja 10,2 

Spanja 44,2 

Franza 88,4 

Il-Kroazja 1,4 

L-Italja 17,4 

Ċipru 0,9 
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Il-Latvja 4,8 

Il-Litwanja 9,9 

Il-Lussemburgu 0,4 

L-Ungerija 3,2 

Malta 0,3 

In-Netherlands 20,0 

L-Awstrija 3,8 

Il-Polonja 33,0 

Il-Portugall 7,9 

Ir-Rumanija 20,0 

Is-Slovenja 1,9 

Is-Slovakkja 1,9 

Il-Finlandja 6,9 

L-Iżvezja 7,5 

Ir-Renju Unit 27,0 

Total massimu: 425 
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Titolu Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-Istati 

Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex 

jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta’ Pariġi, u emenda tar-

Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra u għar-rapportar ta’ informazzjoni oħra relatata mat-tibdil 

fil-klima 

Referenzi COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ENVI 

12.9.2016 
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